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اعتراف به قتل و آتشزدن جسد زن دندانپزشک
مــردی که ب ه دلیــل اختالف مالــی با زنی
دندانپزشک او را خفه کرده و جسدش را به آتش
کشیده بود ،دستگیر شد.
به گزارش ایســنا ،روزنامه شــرق نوشــت:
«ســاعت  ۲۳روز بیســتم آذر از طریــق مرکز
فوریتهــای پلیســی  ۱۱۰وقوع آتشســوزی
به کالنتری  ۱۷۶حســنآباد اعــام و با حضور
مأموران در محل که زمین کشاورزی در منطقه
فشــافویه بود ،جســد کامال ســوختهای کشف
و بالفاصلــه موضوع بــه اداره دهم ویژه قتل و
تشــخیص هویت پلیس آگاهــی تهران بزرگ
اعالم شد.
با انتقال جســد به پزشــکی قانونی و انجام
بررســیهای اولیه مشخص شد جسد متعلق به
زنی اســت که به علت شــدت سوختگی عمال
امکان شناسایی آن وجود نداشت.
کارآگاهان همزمان با کشف جسد سوختهشده
با بررسی ســوابق پرونده افراد مفقودشده اطالع
پیدا کردند پرونده ناپدیدشــدن زنی ۴۰ساله در
کالنتری  ۱۲۶تهرانپارس تشکیل شده و در حال
رسیدگی اســت .شوهر این زن پس از شناسایی
جسد همسرش بیان کرد :همسرم در یک مطب
به عنوان دندانپزشک مشغول به کار بود و صبح
روز بیســتم آذر نیز همچون روال همیشــگی با
آژانس به محل کارش رفت اما پس از گذشــت
چند ســاعت و در تماســی که با محل کارش
داشتم ،همکارانش گفتند او به آنجا نرفته است.
کارآگاهان با شناســایی راننده آژانس اطالع
پیــدا کردند که مقتول در مســیر رفتن به محل
کارش ،بهصورت تلفنی با شخصی مشاجره کرده
و پس از پایان تماس از راننده آژانس خواسته تا
با تغییر مسیر ،وی را به ایستگاه متروی جوانمرد
قصاب برســاند .راننده آژانس در اظهاراتش به
کارآگاهان گفــت :زمانی که خانــم دکتر را به
مقابل ایســتگاه مترو رســاندم ،او سوار یک پژو
پرشیای ســفیدرنگ با یک سرنشین مرد شد و
مــن نیز محل را ترک کردم .کارآگاهان با توجه
به اظهــارات راننده آژانس به ایســتگاه متروی
جوانمــرد قصــاب مراجعه کردند و با بررســی

تصاویر دوربینهای مداربسته محدوده ایستگاه
موفق به شناسایی خودروی پرشیای سفیدرنگی
شدند که مقتول در حال سوارشدن به آن بود.
با شناســایی مالک خودروی پرشــیا به نام
سعید (۴۵ســاله) در منطقه مشیریه ،کارآگاهان
او را دســتگیر کردند .ســعید در اظهارات اولیه
منکــر هرگونه اطالع از جنایت شــد اما پس از
ارائه دالیل و شواهد انکارناپذیر به ویژه تصاویر
بهدستآمده از دوربینهای مداربسته بهناچار لب
به اعتراف گشود و به ارتکاب جنایت اعتراف کرد.
ســعید در     باره ارتکاب جنایت بــه کارآگاهان
گفت :چندی پیش سهامی   به مبلغ  ۱۲۰میلیون
تومان خریداری کرده و پس از مدتی به پشتوانه
سهام ،یک وام  ۶۰میلیونتومانی دریافت کردم.
پس از مدتی تصمیم به فروش سهام خود گرفتم
و بهواســطه یکی از دوستان ســهام را به خانم
دکتر فروختم و او نیز همه پول سهام را پرداخت
کرد .در زمان انتقال سهام به مقتول متوجه شدم
که انتقال قانونی سهام فقط پس از تسویه کامل
وام دریافتی امکانپذیر اســت .به همین علت از
مقتول درخواســت زمان کردم تا وام دریافتی را
تسویه کنم و او نیز چندین نوبت به من فرصت
داد اما با این وجود نتوانســتم وام خود را تسویه
کنم تا این که صبح روز بیستم آذر خانم دکتر با
من تماس گرفــت و زمانی که به او گفتم هنوز

اقدامی   در     باره تسویه وام صورت نگرفته ،تهدید
کرد از من به اتهام کالهبرداری شکایت خواهد
کرد .از او خواهش کردم تا حضورا مالقات کنیم
و به پیشــنهاد مــن به مقابل ایســتگاه متروی
جوانمرد قصاب آمد و آنجا ســوار ماشــین من
شد .در طول مســیر حرکت به سمت محل کار
خانم دکتر از او درخواســت مهلت دوباره کردم
اما او دیگر حاضر به دادن فرصت نبود و مجددا
تهدید خود مبنی بر طرح شــکایت را تکرار کرد.
در یک لحظه کنترل خودم را از دســت دادم و
با فشــاردادن گلوی خانم دکتر او را خفه کردم.
ســپس بیهدف به مســیر خود ادامه دادم تا از
شــهر خارج و وارد جاده منتهی به فرودگاه امام
خمینی(ره) شــدم .در نقطهای خلوت جسد را از
ماشــین بیرون آوردم و با بنزین داخل صندوق
عقب ،جنازه را به آتش کشــیدم و بهســرعت از
محل دور شدم».
سرهنگ کارآگاه علی ولیپورگودرزی ،معاون
مبــارزه با جرائــم جنایی پلیــس آگاهی تهران
بزرگ با تأیید ایــن خبر گفت :با اعتراف صریح
متهم به ارتکاب جنایت ،قرار بازداشت موقت از
سوی رئیس شعبه  ۱۰۲دادگاه عمومی   و انقالب
فشافویه صادر شد و متهم برای انجام تحقیقات
تکمیلــی در اختیار اداره دهــم ویژه قتل پلیس
آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است».

و کسب دســتور قضایی حســابهای اشخاصی
که وجه شــاکی به حســاب آنها واریز شده بود،
مسدود شد.
وی افــزود :در تحقیقات بیشــتر مشــخص
شــد که شــخصی ناشــناس در قالــب آگهی
فروش«ایکسباکس» در یک برنامه با شیوههای
خاص حسابهای متقاضیان را هک میکرد.

محمدیان خاطرنشان کرد :با بررسی اطالعاتی
پلیس فتا محل اقامت این فرد در تهران شناسایی
شد ،وی ابتدا منکر داشــتن سیمکارت و هرگونه
برداشــت وجه از متقاضیان شد .سرانجام این فرد
اعتراف کرد که دوستانش خریدها را انجام داده و
وی فقط مسئولیت تحویل به مشتریان درخیابان
را برعهده داشته است.
وی گفت :با حکم نیابت قضایی منزل این فرد
مورد بازرســی قرارگرفت که تعداد قابل توجهی
تجهیزات رایانــهای ،مخابراتی ،تلفــن همراه و
وسایل دیگر کشف شد .در بررسی اولیه ازسیستم
رایانهای متهم چندین برنامه هک کشف شد .این
فرد در نهایت به هک کردن حسابهای مشتریان
و ساخت یک درگاه جعلی برای فریب طعمهها و
دسترسی به حسابهای دیگر اعتراف کرد.
رئیــس پلیس البــرز گفت :پرونــده این هکر
تاکنون  200شاکی از اســتان های تهران و البرز
داشــته که بیش از  400میلیون تومان ازحســاب
آنها برداشــت شده اســت .متهم دستگیر شده در
اختیارمراجع قضایی قرار گرفت.

دستگیری دزد فوقلیسانسه که آرم خودروهای لوکس را میدزدید
ایسنا :رئیس کالنتری  ۱۳۷گیشا از دستگیری
سارق آرم های خودرو های لوکس پارک شده در
کنار خیابان خبر داد.
سرگرد جمشــیدی در تشریح این خبر گفت:
نیمه شب طی گشــت زنی های شبانه ماموران
کالنتری به یک مرد مشــکوک شده و این فرد
را مورد تجسس قرار دادند که مشخص شد وی
کوله ای پر از آرم خودروهای مدل باال به همراه
خود دارد.
وی ادامه داد :با مشخص شدن این موضوع،
این فرد که  ۳۴ساله بود بازداشت و به کالنتری
داللت داده شد.
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وی با بیان اینکه بــا هماهنگی های قضائی
انجام شــده خانه این فرد نیز مورد بررسی قرار
گرفت و در بررســیها مشــخص شــد مقادیر
زیادی آرم هــای انواع خــودرو از جمله بی.ام.و
بنز داخل آن اســت ،ادامه داد :متهم در اعترافات
خــود گفت بــه دلیل اعتیــادی کــه در دو ماه
گذشته گریبانگیرش شــده است مرتکب چنین
سرقت هایی شده است و انگیزه خود را نیز تامین
هزینه های شیشه عنوان کرد.
جمشیدی افزود :متهم درمورد روش های خود
نیز گفت که از یکی از دوســتان معتاد خود این
نوع ســرقت را یاد گرفته و بعد از یک مدت نیز

انحراف اتوبوس در کرمان
 28مصدوم برجا گذاشت

ایرنــا :رئیــس اورژانس و مدیــر حوادث دانشــگاه علوم
پزشــکی کرمــان گفت :انحــراف یک دســتگاه اتوبوس در
مســیر رفســنجان به انــار بامداد دیــروز  28نفــر مصدوم
بر جا گذاشت.
محمدحســین مصدق روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار
ایرنا افزود :انحراف اتوبوس از مسیر در محور رفسنجان به انار
در ســاعت  2و  30دقیقه بامــداد در کیلومتر  10محور انار به
بیاض اتفاق افتاده است.
وی بیــان کرد :بــا اعالم گزارش به اورژانــس ،تعداد پنج
دســتگاه آمبوالنس و یک دســتگاه اتوبوس آمبوالنس برای
امدادرسانی به محل حادثه اعزام شد.
رئیــس اورژانس و مدیر حوادث دانشــگاه علوم پزشــکی
کرمان با بیان اینکه این حادثه تلفات جانی نداشته است اظهار
داشــت :سه نفر از مصدومان بصورت سرپایی در محل مداوا و
 25نفر برای انجام اقدامات درمانی بیشــتر به بیمارستان علی
ابن ابیطالب (ع) رفسنجان اعزام شدند.

به دلیل همین اعتیاد و تحــت تاثیر مواد مخدر
روانگردان سرقت هایش را ادامه داده است.
رییس کالنتری گیشا ادامه داد :برخی از این
آرم ها تا دو میلیون تومان نیز ارزش مالی دارد و
متهم در کل به ســرقت  ۳۵۰آرم اعتراف کرده
که مبلغ ریالی آن  ۱۲۰میلیون تومان می   شود.
وی گفت :او در زمینه فروش اموال ادعا می   کند
آنهــا را از طریق اینترنت به فروش می   رســانده
و از عمل خود نیز به شــدت پشــیمان اســت.
وی تصریــح کــرد :متهم ایــن پرونده دارای
تحصیالت کارشناسی ارشد بوده و پیش از اعتیاد،
کارهای هنری نیز انجام می   داد.

واژگونی خونین سرویس دانشآموزان
در آذربایجان غربی

رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا از سقوط یک
دستگاه خودروی حامل دانشآموزان از پلی در استان آذربایجان غربی خبر داد.
ســرهنگ نادر رحمانی در گفتوگو با ایسنا ،در این باره گفت :حوالی ساعت هشت
صبح دیروز یک دستگاه سواری پراید با پنج دانش آموز که به عنوان سرویس مدرسه از
آن استفاده می   شد در حال حرکت در مسیر بود که در کیلومتر  ۶۰محور ارومیه ـ خوی
در محدوده روستای فیروزیان از روی پلی به ارتفاع بیش از یک متر به پایین سقوط کرد.
وی با بیان اینکه در پی این حادثه خودرو به روی پهلو واژگون شــده اســت گفت:
بالفاصله عوامل امدادی و عوامل پلیس راهنمایی و رانندگی در محل حاضر شده و پنج
مصدوم این حادثه را خارج کردند که سه دانش آموز به بیمارستانی در ارومیه منتقل شده
و دو دانش آموز نیز در محل خدمات درمانی را دریافت کردند.
رحمانی با بیان اینکه این دانشآموزان حدود  ۱۰سال سن داشتند اظهار کرد :راننده
پراید بیش از ظرفیت مجاز خودرو اقدام به ســوار کردن دانش آموزان کرده بود که این
یک تخلف است.
رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در     باره علت
وقوع این حادثه نیز اظهار کرد :بررسی کارشناسان پلیس نشان داد که تخطی از سرعت
مطمئنه سبب وقوع این حادثه شده است.
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 42فقره سرقت در پرونده باند سارقان

جانشــين انتظامی   "شــیراز" از شناســایی و دســتگیری باند  4نفره سارقان
حرفه ای با  42فقره سرقت در اين شهرستان خبر داد.
سرهنگ "فرشيد زينلي" در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،با بیان
این خبر گفت :در پی افزایش ســرقت های خودرو در مناطق مختلف شهر شیراز،
تیم ویژه ای از ماموران پلیس تشــکیل و موضوع به صورت ویژه در دستور کار
خود قرار دادند.
جانشين انتظامی   شهرستان "شــیراز" افزود :ماموران پلیس با انجام اقدامات
فنی و تخصصی و گشــت زنی نامحسوس و هدفمند اعضای باند  4نفره سارقان
را شناســایی و پس از هماهنگی با مراجع قضایی در يك عملیات ضربتی آنها را
در مخفیگاهشان دستگیر کردند.
سرهنگ "زينلي" با بيان اينكه متهمان دستگیر شده در تحقیقات فنی پلیس
به  42فقره ســرقت خودرو و موتورســيكلت اعتراف و پس از تشکیل پرونده به
مراجع قضایی معرفی شــدند ،تصريح كرد :در بازرســي از چنــد مخفيگاه آنها،
 34دستگاه خودرو و  8دستگاه موتورسيكلت مسروقه كشف شد.

دستگیری هکر  18ساله با  200شاکی

فرمانــده نیروی انتظامی   البرز از شناســایی و
دستگیری هکری  18ساله در ساوجبالغ خبر داد.
به گزارش ایسنا ،ســردار عباسعلی محمدیان
اظهار کــرد :به دنبال دریافت گزارشــی مبنی بر
برداشــت مبلغ ســه میلیون تومان ازحساب یک
شــهروند ســاوجبالغی ،موضوع به صورت ویژه
در دســتور کار قرار گرفت .با پیگیریهای پلیس

حوادث

محموله ميليوني رول شيشه دودي در"پاسارگاد"
كشف شد

جانشــين انتظامي شهرستان "پاســارگاد" از توقيف يك دســتگاه پژو پارس
و كشــف  43رول شيشــه دودي خارجي قاچــاق بــه ارزش  500میلیون ريال
خبر داد.
ســرگرد "عظيما ...كرمي" در گفت و گو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،گفت:
در راســتاي مبارزه با قاچــاق كاال و ارز ،ماموران انتظامي اين شهرســتان هنگام
گشت زني و كنترل محورهاي مواصالتي به بك دستگاه پژو پارس مشكوك شده
و خودرو را براي بازرسي متوقف كردند.
جانشين انتظامي شهرستان "پاسارگاد" افزود :ماموران در بازرسي از اين خودرو
موفق به كشف  43رول شيشه دودي خارجي قاچاق شدند.
سرگرد"كرمي" با بيان اينكه ارزش محموله كشف شده ،بنا به نظر كارشناسان،
 500ميليون ريال برآورد شــده است ،تصريح كرد :در اين خصوص يك نفر متهم
دستگير و به مرجع قضايي معرفي شد.

كاميون حامل شاهدانه قاچاق در فارس متوقف شد

رئيس پليس آگاهي اســتان از توقيف يك دســتگاه كاميون و کشــف  4هزار
كيلوگرم شاهدانه قاچاق به ارزش يك ميليارد ريال خبر داد.
ســرهنگ "فرج شــجاعي" در گفت و گو بــا خبرنگار پايــگاه خبري پليس،
بيان داشــت :مامــوران پليس آگاهي اســتان هنگام كنتــرل خودروهاي عبوري
در محورهــاي مواصالتــي بــه يك دســتگاه كاميــون مظنون شــدند و آن را
توقيف كردند.
رئيــس پليس آگاهي اســتان افــزود :ماموران موفق شــدند در بازرســي از
ايــن خودرو 4 ،هزار كيلوگرم شــاهدانه قاچــاق و فاقد مجوز و مــدارك قانوني
كشف كنند.
سرهنگ "شجاعي" با بیان اینکه در اين خصوص راننده خودرو دستگير و براي
سیر مراحل قانونی به مقام قضايی تحويل داده شد ،تصريح كرد :ارزش ريالي اين
محموله قاچاق برابر نظر كارشناسان ،يك ميليارد ريال برآورد شده است.

برخورد شدید دو دستگاه خودرو با موتور سیکلت
حادثه آفرید

برخورد شدید دو دستگاه خودروی سواری با موتور سیکلت در جاده ظفر آباد،
مصدومیت سه راننده را در پی داشت.
به گزارش روابط عمومی   ســازمان آتش نشــانی ،در پی برخورد دو دســتگاه
خودروی ســواری با یکدیگر و در نهایت با موتور ســیکلت عبوری در حاشــیه
جــاده در جاده ظفــر آباد و تماس رانندگان خودروهای عبوری با ســامانه ،125
ســتاد فرماندهی آتشنشانی شــیراز ســاعت  15:07دقیقه روز شنبه بالفاصله
آتشنشــانان ایســتگاه 13و گروه امــداد و نجات جاده ای را بــه محل حادثه
رهسپار کرد.
در این حادثه دو دستگاه خودروی سواری شامل یک دستگاه پژو پارس و یک
دستگاه خودرو سواری ساینا به شدت با موتور سیکلت عبوری برخورد کرده و هر

کدام در گوشه ای از جاده متوقف شده بودند.
در پی این حادثه سرنشــینان این خودرو ها اتاقک خودرو گرفتار شــده که با
حضور تیم امداد و نجات در همان لحظات اولیه از خودرو خارج شدند.
آتش نشــانان همزمــان با ایمن ســازی محل حادثه ،عملیات امدادرســانی
به آســیب دیــدگان را آغــاز کردند و سرنشــینانی کــه دچار آســیب دیدگی
شــده بودند ( شــامل ســه راننده مــرد  66،27و  35ســاله) را تحویل عوامل
اورژانس دادند.

کشف کاالی قاچاق  300ميليوني در "خرمبيد"

فرمانــده انتظامي"خرمبيد" گفت :با تالش مأموران انتظامي اين شهرســتان،
يك دســتگاه وانت پيكان توقيف و  6حلقه الستيك قاچاق به ارزش  300ميليون
ريال كشف شد.
ســرهنگ "حميد جوكار" در گفت و گو با خبرنــگار پايگاه خبري پليس ،بيان
كرد :ماموران ايســت و بازرسي شــهيد"جنتي فر" اين شهرستان در اجراي طرح
برخورد با قاچاق كاال و ارز و هنگام گشــت زني در يكي از محورهاي مواصالتي،
به يك دســتگاه وانت پيكان مظنون و آن را پس از طي مســافتي تعقيب و گريز
متوقف كردند.
فرمانده انتظامي شهرستان "خرمبيد" ادامه داد :در بازرسي از اين خودرو ،تعداد
 6حلقه الستيك قاچاق و فاقد مدارك قانوني كشف شد.
ســرهنگ "جوكار" با اشــاره به اينكــه ارزش اين محموله قاچــاق برابر نظر
كارشناســان 300 ،ميليون ريال برآورد شده اســت ،تصريح كرد :در اين خصوص
يــك نفر متهم دســتگير و براي ســير مراحل قانونــي به مقر انتظامــي انتقال
داده شد.

كشف كاالي قاچاق در "المرد"

فرمانــده انتظامي "المرد" از توقيف يك دســتگاه وانت نيســان و كشــف
 6هزار سي ســي مكمل بنزين و  216ليتر روغن موتور قاچاق در آن شهرستان
خبر داد.
ســرهنگ "عليرضا نوشــاد" در گفت و گو با خبرنگار پايــگاه خبري پليس،
گفت :در پي كســب خبر مبني بر تردد يك دســتگاه وانت نيسان حامل كاالي
قاچــاق در يكــي از محورهــاي مواصالتي ،موضــوع در دســتور كار ماموران
قرار گرفت.
فرمانده انتظامي شهرســتان "المــرد" افزود :بالفاصله مامــوران به محور
مواصالتــي اعــزام و خودرو وانت نيســان را شناســايي و در بازرســي از آن،
 6هزار سي سي مكمل بنزين و  216ليتر روغن موتور قاچاق را كشف كردند.
ســرهنگ "نوشــاد" با بيان اينكه در اين خصوص يك نفر متهم دســتگير
و تحويل مراجع قضايي شــد ،بيان كرد :ارزش محموله كشــف شــده برابر نظر
كارشناسان 600 ،ميليون ريال برآورد شده است.

ناكامي قاچاقچيان در انتقال بيش از 7كيلوگرم شيشه

رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر استان از توقيف دو دستگاه خودرو و کشف
 7كيلو و 905گرم شيشه و دستگيري  2قاچاقچي خبر داد.
ســرهنگ"عبدا ...خســرواني" درگفت و گو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
در تشــريح اين خبر گفت :در راستاي تشــديد اقدامات انتظامي و برخورد جدي
بــا قاچاقچيان مــواد مخدر و در پي اخبــار واصله مبني بر اينکــه قاچاقچيان
قصدجابجايــي و انتقال مقاديري مواد مخدر با  2دســتگاه كاميون و پژو 405
از اســتان هاي شرقي به "شــيراز" را دارند ،كه بالفاصله موضوع در دستور کار
ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت.
وي افزود :پــس از هماهنگي قضايي و برنامه ريزي دقيق ،محل مورد نظر
به طور نامحســوس تحت کنترل و مراقبت ماموران قرار گرفت و با شگردهاي
خاص پليسي ،در يك عمليات ضربتي هر دو خودرو را متوقف كردند.
رئيــس پليس مبــارزه با مواد مخدر اســتان بــا بيان اينكه در بازرســي از
اين خودرو ،ميزان  7كيلو و 905گرم شيشــه كشــف شــد ،تصريــح كرد :در
ايــن خصوص  2نفر قاچاقچي دســتگير و براي ســير مراحــل قانوني تحويل
مراجع قضايي شدند.
ســرهنگ "خسرواني" در پايان ضمن تاكيد بر برخورد قاطع پليس با عناصر
توزيع مواد مخدر ،از شهروندان خواست :هرگونه اخبار و اطالعات در زمينه تهيه
و توزيع مواد مخدر را از طريق مركز فوريتهاي پليسي  110گزارش كنند.

بین الملل

حریق مرگبار در پارکینگ طبقاتی شیکاگو

ایســنا :در پی وقوع آتشسوزی در یک پارکینگ طبقاتی در شیکاگو یک نفر
کشته و چهار نفر به شدت زخمی   شدند.
این آتش سوزی بعدازظهر روز شنبه در یک پارکینگ  ۱۰طبقه واقع در مرکز
شیکاگوی آمریکا و در حالی که کارکنان آن مشغول به کار بودند ،رخ داده است.
یکــی از کارکنــان این پارکینگ در محــل حادثه جان باختــه و حال چهار
مصدومی   که به بیمارســتانی در همــان نزدیکی منتقل شــدهاند ،وخیم اعالم
شده است.
به گزارش خبرگزاری شــینهوا ،هویت کشته و زخمیهای این حادثه و علت
وقوع آتشسوزی هنوز مشخص نیست.

رانش زمین در فیلیپین  ۲۲کشته داد

ایســنا :ســیالب و رانش زمین در فیلیپین به کشته شــدن دست کم  ۲۲تن
منجر شد.
مســئوالن مدیریت بالیای طبیعــی فیلیپین دیروز اعالم کردند :بر اثر
پلیس و
ِ
بارش بارانهای سیلآسا و رانش زمین در برخی از مناطق این کشور دستکم ۲۲
تن کشته و تعدادی دیگر ناپدید شدند.
بنابر اعالم شــورای ملی مدیریت و کاهش بالیای فیلیپین ،بیشتر قربانیان بر
اثر رانش زمین و غرق شــدگی در مناطق مرکزی این کشور جان خود را از دست
دادهاند.
به گزارش خبرگزاری شــینهوا ،این شــورا همچنین اعالم کرد :تا صبح دیروز
توده هوای کمفشار گرمســیری زندگی مجموع  ۱۲۷۴خانوار را مختل کرده بود.
همچنین در  ۵۹منطقه از فیلیپین قطعی برق گزارش شده است.

تحقیقات تیراندازی مدرسه پارکلند حکایت از اهمال
جدی پلیس دارد

ایرنا :فیلم های جدید از تیراندازی مرگبار مدرسه پارکلند فلوریدا نشان می   دهد
که پلیس ناآماده و دچار اشــتباهات جــدی در جلوگیری از وقوع تیراندازی در این
مکان بوده است.
بــه نقــل از بی بی ســی ،نتیجه بررســی  58دقیقه از فیلم های ضبط شــده
نشــان می   دهد که پلیــس در ممانعت از تیرانــدازی اراده کافی و آمادگی الزم را
نداشته است.
کمیســیون فــدرال تامین امنیــت مدارس که به ریاســت «بتســی ِد ُوس»
( )Betsy DeVosوزیر آموزش آمریکا اداره می   شود ،پس از کشتار ماه فوریه
( 2018بهمن  )96در مدرســه پارکلند فلوریدا تشــکیل شد که به موجب آن یک
دانش آموز سابق جان  17نفر را گرفت.

این تیراندازی که از ســوی یک دانشآموز  19ســاله اخراجی در دبیرستانی از
ایالت فلوریــدای آمریکا صورت گرفت ،یکــی از مرگبارترین حمالت در مدارس
ایاالت متحده بود.

سقوط مرگبار بالگرد در سیبری

ایسنا" :آژانس منطقهای شرایط اضطراری روسیه" از سقوط و آتش گرفتن یک
بالگرد در شهر شرقی "اوالناوده" در سیبری خبر داد.
آژانس شرایط اضطراری روسیه اعالم کرد :یک بالگرد دیروز ساعت  ۱۰:۳۸به
وقت محلی دچار آتش سوزی شده و سقوط کرده است.
ماموران سازمان خدمات آتش نشــانی در جمهوری "بوریاتیا"ی روسیه ،آتش
این بالگرد را فرو نشاندهاند.
علت این سانحه هنوز مشخص نیست و تحقیقات در این زمینه آغاز شده است.
به گزارش اســپوتنیک ،دو ماه پیش نیز یک بالگرد "رابینســون  "R44با سه
سرنشین در مسیر سیبری ناپدید شد.

فوران آتشفشانی دیگر در اندونزی

ایســنا :مقامات اندونزی از فوران کوه آتشفشــانی "آگونگ" واقع در شمال
"بالی" این کشور خبر دادند.
جزیره
ِ
ســازمان ژئوفیزیک اندونزی اعالم کرد :فوران کوه آتشفشــانی "آگونگ"
ساعت  ۴:۰۹صبح دیروز به وقت محلی رخ داده است.
ارتفاع دقیق ســتون های خاکستر ناشی از این فوران به سختی قابل مشاهده
اســت .ابرهای سنگین به هنگام فوران مانع دید مستقیم قله این کوه آتشفشانی
شده است.
همچنین دســتگاههای لرزهنگار حداکثر دامنه این فوران را که به مدت ســه
دقیقه و هشت ثانیه به طول انجامیده ۲۲ ،میلیمتر اندازهگیری کردهاند.
این کوه در وضعیت هشدار قرار داشته و سطح سه هشدار برای این آتشفشان
صادر شده است.
مرکز مقابله با بالیای زمین شناســی و آتشفشان شناسی اندونزی از ساکنان،
مسافران و گردشگران در این نواحی خواسته تا از "منطقه قرمز" که شامل چهار
کیلومتری اطراف دهانه آتشفشان میشود ،دور بمانند.
به گفته این مرکز محدوده "منطقه قرمز" در روزهای آینده بر اســاس نتایج
نظارتی پایگاه این مرکز ممکن است افزایش یا کاهش یابد.
مرکز مقابله با بالیای زمین شناســی و آتشفشا 
ن شناسی اندونزی همچنین
به ساکنان اطراف رودخانه ها نسبت به خطرات احتمالی جریان یافتن گدازه ها و
مواد آتشفشانی به رودخانهها هشدار داده است.
به گزارش خبرگزاری شینهوا ،خاکســترهای آتشفشانی طی روزهای بارانی
مناطق شمالی جزیره "بالی" را تحت تاثیر قرار داده است.

